
MAĎARSKO – situace s ohledem na COVID-19 
 

Maďarsko: CoViD 19 a reakce. 

Základní vládní nařízení 

Zákoník práce: Maďarská vláda používá pandemii CoViD 19 k drastickému oslabení 

práv pracovníků, která jsou již tak slabá. Nařízení vlády 47/2020 (III. 18), § 4 ze dne 19. 

března pozastavuje ochranná opatření dříve stanovená zákoníkem práce na 30 dní. Podle 

vyhlášky se mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci odchýlit od zákoníku práce 

prostřednictvím ústních dohod. Toto ustanovení se týká především veškeré pracovní 

dobou a doby odpočinku. Zaměstnavatel může jednostranně změnit pracovní dobu, na 

poslední chvíli – z jednoho dne na druhý. Rovněž je možné ukončit pracovní smlouvy 

bez předchozího upozornění nebo změny mezd. To zahrnuje mzdové prostředky nižší, 

než je minimální mzda a zrušení práva na dovolenou. Povinnost pracovat z domova 

může zaměstnavatel uložit jednostranně, aniž by ověřil, zda jsou splněny podmínky pro 

práci z domova. 

Vládní nařízení: Podle platné ústavy není možné rozšířit nouzový zákon v případě 

mimořádných událostí, nařízením vlády na více než 15 dnů. Vláda potřebuje pro 

prodloužení nouzového zákona na delší dobu souhlas parlamentu. Vláda zavedla 23. 

března pravidlo, které by umožnilo prodloužit výjimečný stav na neomezenou dobu, ve 

které bude vláda oprávněna vládnout na základě nařízení bez demokratické účasti 

parlamentu. Potřebných 4/5 většinového hlasování nebylo možné dosáhnout okamžitě, 

ale druhé hlasování, naplánované na konec března, kdy bude postačovat 2/3 většina 

hlasů, pravděpodobně projde. Plánovaný zákon zmocní vládu, aby sama rozhodla, jak 

dlouho bude udržovat stav nouze. V navrhovaném právním textu se stav nouze týká 

nejen zdravotních důsledků pandemie, ale také ekonomických a sociálních důsledků. 

Nedodržení nouzových zákonů je trestáno odnětím svobody na několik let. To také 

zahrnuje šíření nepravdivých nebo nesprávných informací o pandemii a jejích 

důsledcích. O provádění zákona se obávají odbory, média a organizace občanské 

společnosti. Schválení plánovaného nouzového nařízení způsobuje další obavy odborům, 

sdělovacím prostředkům a organizaci občanské společnosti: Šíření nepravdivých 

informací nebo obvinění, která brání boji proti pandemii, se trestá od jednoho do pěti let 

vězení. Veřejný protest bude rovněž potrestán až osmiletým vězením. 

Konkrétní reakce 

Maďarská vláda zavedla následující opatření pro občany a (malé) podnikatele, aby 

zmírnila sociální důsledky CoViD 19: 

□ Moratorium na všechny splátky úvěrů do konce roku, prodloužení 

krátkodobých obchodních úvěrů a omezená úroková sazba na nové 

spotřebitelské úvěry,  

□ Osvobození zaměstnavatelů od placení daní z mezd do 30. června, snížení 

povinných mzdových příspěvků zaměstnanců, 

 



□ Moratorium na příspěvky na důchod a omezené prémie na zdravotní pojištění, 

□ zákaz ukončení nájemních smluv a zvýšení moratoria na nájemné, 

□ Dotace pro odvětví cestovního ruchu, 

□ Více než 140 strategicky významných společností je pod vojenskou kontrolou 

(dodavatelé energie a vody, výrobci a obchodníci s farmaceutickým zbožím, 

výrobci zdravotnického vybavení, společnosti veřejné dopravy, velcí 

maloobchodníci s potravinami, finanční ústavy a banky atd.) 

Sociální partneři nebyli o rozhodnutích vlády konzultováni.  

Požadavky odborových konfederací 

Čtyři z pěti maďarských konfederací odborových svazů (naše členské organizace jsou 

členy dvou z nich – MASZSZ a LIGA) vydaly společnou tiskovou zprávu o vládních 

opatřeních proti pandemii: 

V zásadě musí být všechna opatření k omezení pandemie vítána a podporována. Je však 

třeba mít na paměti, že tyto nesmí být jednostranně na úkor pracovníků, důchodců a 

sociálně znevýhodněných. Musí být zaručeny konzultace se sociálními partnery. V 

době krize je nutná větší solidarita, ne menší. 

Odbory zejména odmítají přijmout výše uvedenou novelu zákoníku práce, o které bylo 

rozhodnuto bez konzultace se sociálními partnery a která neodpovídá hodnotám 

Evropské unie. 

Odbory požadují od vlády zavedení opatření, která zajistí pracovní místa, ekonomické 

přežití zaměstnanců, samostatně výdělečně činných osob a malých a středních 

podniků. Musí být možné starat se o děti doma tím, že alespoň jednomu z rodičů 

umožní zůstat doma. 

Energetický sektor 

V elektroenergetice byla práce z domova nařízena, kdykoli to bylo možné. Vzhledem ke 

strategickému významu energetického sektoru jsou některé společnosti pod vojenskou 

kontrolou. Jsou zavedeny pandemické plány a společnosti konzultují odbory působící ve 

společnostech. Zákaznický servis a zaměstnávání pracovníků zákaznického centra je 

problematické. Přestože je sociální partnerství v energetickém sektoru v zásadě stabilní, 

odbory se obávají, že provádění nařízení vlády o změně zákoníku práce by mohlo vést k 

pozastavení pravidel o zaručené pracovní době, porušení odborových práv a porušení 

autonomního kolektivního vyjednávání i v tomto odvětví. 

Skupina maďarských státních elektrárenských společností ratifikovala roční kolektivní 

smlouvu před vypuknutím infekce v Maďarsku a zvýšení mzdy o 7% je připraveno k 

podpisu. V tomto odvětví platí kolektivní smlouvy společností s nárůstem mezd mezi 4% a 

12%. Neexistují žádné zvláštní dohody týkající se CoViD 19. 



 

Lehký průmysl 

Výroba v lehkém průmyslu dosud pokračovala. Stále však existují problémy s dodávkami 

materiálů, zejména v oděvním a kožedělném průmyslu. Zde lze očekávat zastavení výroby. 

Odborová federace tohoto odvětví se dohodla na práci na částečný úvazek v různých 

společnostech. Oděvní společnost A.R.J., dříve Berwin, není ochotna udržet produkci s 

odvoláním na potíže s prodejem. Mnoho společností využívá předpisy o pracovní době, 

které berou v úvahu placené volno. Propouštění nebylo dosud relevantní. Oděvní společnost 

Adorjantex, která vyrábí vojenské a pracovní oděvy, je pod vojenskou kontrolou. 
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